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A. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură
legislativă la Camera Deputaților
Sesiunea februarie – iunie 2020
(Situaţia cuprinde datele la 22.05.2020)
Totalul iniţiativelor legislative

1672

din care:
– existente la începutul sesiunii februarie-iunie 2020

1367

– înregistrate în cursul sesiunii februarie-iunie 2020

305

1) Dezbătute

122
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională

– votate
din care: - înaintate la Senat
- în procedura de promulgare
- promulgate*
- respinse definitiv
- în mediere
- în divergenţă
2) Se află în proces legislativ
a) pe ordinea de zi
b) la comisii
c) cu rapoarte depuse urmând a fi înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor comune

74
120
39
27
45
9
1
1
1550
595
926
19

d) propuneri legislative trimise pentru avize la Consiliul Legislativ şi/sau pentru puncte de
vedere Guvern

10

3) Desesizări

4

4) Retrase de inițiatori

2

5) Înregistrate la Camera Deputaţilor

18

- în faza de prezentare la Biroul Permanent

18

- prezentate la Biroul Permanent – urmează a fi trimise la comisii

0

Cele 120 iniţiative legislative votate privesc:
39 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
20 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor Guvernului
16 proiecte de legi
81 propuneri legislative
din care
* În anul 2020 au fost promulgate 66 de legi, dintre care 21 din inițiativele legislative adoptate în sesiunile
anterioare.
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B. Situaţia inițiativelor legislative aflatepe ordinea de zi
a Camerei Deputaților

Şedinţa online din ziua de miercuri, 20 mai 2020

Dezbătute
din care: Camera Deputaţilor, Cameră decizională
- votate

5
8

- la Senat

3

- la promulgare

3

- respinse definitive
Retrimise la comisii

ives r

8

2
3

▪ Cele 8 iniţiative legislative votate privesc:
3 proiecte de legi iniţiate de Guvern:
din care:
3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului
5 propuneri legislative

c:
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C. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor
în săptămâna 18 – 22 mai 2020
I. Proiecte de legi adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră Decizională:
1.

PL-x 242/2020 - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor
mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru
susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19

2.

PL-x 157/2020 - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea
capacității administrative a sistemului sanitar

3.

PL-x 221/2017 - Lege pentru modificarea și completarea Legii apiculturii nr.383/2013

II. Proiecte de legi care se transmit spre dezbatere S e n a t u l u i :
1.

PL-x 239/2020 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.58/2020 privind
luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ

2.

Pl-x 126/2020 – Proiect de Lege pentru completarea Legii educației naționale nr.1/2011

3.

Pl-x 147/2020 - Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011
Se comunică respingerea

III. Proiecte de legi pentru care procedura a încetat:
1.

Pl-x 531/2018 - Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor
nr.101/2006

2.

PL-x 128/2020 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal,
pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru
completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal
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D. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare
ale Camerei Deputaţilor
( la data de 21 mai 2020 )

I. În perioada 18-21 mai 2020
Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte.
Comisiile permanente au depus 31 avize.
Cele 17 rapoarte depuse sunt:
 rapoarte de adoptare
12
 rapoarte de respingere 5
Rapoartele elaborate se referă la:
 Ordonanțe de urgență ale Guvernului
 Proiecte de legi și propuneri legislative:

6
11

Situaţia pe comisii a rapoartelor depuse este redată în Anexă.
La comisii se află în prezent 905 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 82 pentru raport
suplimentar.

II. De la începutul actualei legislature
Comisiile parlamentare au întocmit 2428 de rapoarte, din care:
În anul
Rapoarte



rapoarte ale comisiilor Camerei Deputaţilor



rapoarte suplimentare



rapoarte pentru şedinţe comune cu Senatul
TOTAL

În anul

În anul

În anul

2018

2019

2020

648

751

461

184

115

67

68

18

55

31

23

7

818

849

552

209

2017
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ANEXA

Proiecte de legi și propuneri legislative
dezbătute în comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor pentru care
au fost depuse rapoarte în perioada 18 - 21 mai 2020
I. Comisia pentru buget
Nr.
crt.

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(172/R din
19.05.2020)

14 parlam.,
aprobat de
Senat

19.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(184/R din
21.05.2020)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1.

Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.230 din 7
iunie 2006 a serviciului de iluminat public

1 deputat,
aprobat de
Senat

19.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(171/R din
19.05.2020)

2.

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19
-raport comun cu comisia pentru buget

Guvern,
aprobat de
Senat

19.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(172/R din
19.05.2020)

19.05.2020

Raport de
suplimentar
de adoptare cu
amendamente
(141/RS din

1.

2.

Nr. iniţiativă
legislativă

PLx
242/2020

PLx
640/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.110/2017 privind Programul de susţinere a
întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de
ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19
-raport comun cu comisia pentru industrii

Guvern,
aprobat de
Senat

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie
-raport comun cu comisia pentru agricultură

II. Comisia pentru industrii şi servicii
Nr.
crt.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 56/2020

3.

PLx
242/2020

PLx
155/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.54/2020 privind prelungirea mandatelor
Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de
Reglementare în Domeniul Energiei

Guvern
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19.05.2020)
III. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice
Nr.
crt.

1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx
640/2019

Denumirea proiectului

Iniţiator

Proiect de Lege privind aprobarea Programului de
susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau
Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie
-raport comun cu comisia pentru buget

14 parlam.,
aprobat de
Senat

Data
dezbaterii

Observaţii

05.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(184/R din
21.05.2020)

Data
dezbaterii

Observaţii

IV. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

PLx.223/2020

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din
Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului
juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa
unităţilor de cult
-raport comun cu comisia juridică

1 dep.,
adoptat de
Senat

18.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(174/R din
19.05.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

1 deputat,
adoptat de
Senat

19.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(183/R din
13.05.2020)

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.2020

Raport de
respingere
(182/R din
19.05.2020)

19.05.2020

Raport de
aprobare
(183/R din
20.05.2020)

V. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Nr.
crt.
1.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx 196/2020

Denumirea proiectului
Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.215/2016
privind ceremoniile oficiale

VI. Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Nr.
crt.
1.

2.

Nr. iniţiativă
legislativă
Plx.437/2018

Plx.98/2018

Denumirea proiectului
Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de
bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea
şi funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România
-raport comun cu comisia pentru sănătate
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţã a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate
-raport comun cu comisia pentru sănătate

19 parlam,
adoptată de
Senat
Guvern,
adoptat de
Senat
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VII. Comisia pentru sănătate și familie
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.157/2020

Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.40/2020 privind întărirea capacităţii
administrative a sistemului sanitar

Guvern,
adoptat de
Senat

18.05.2020

19 parlam,
adoptată de
Senat

19.05.2020

Plx.437/2018

Plx.98/2018

Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de
bioinginer medical, precum şi înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Ordinului Bioinginerilor din România
-raport comun cu comisia pentru muncă
Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã
a Guvernului nr.99/2017 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate
-raport comun cu comisia pentru muncă

Data
dezbaterii

Observaţii
Raport de
adoptare cu
amendamente
(170/R din
18.05.2020)
Raport de
respingere
(182/R din
19.05.2020)

Guvern,
adoptat de
Senat

19.05.2020

Raport de
aprobare
(183/R din
20.05.2020)

Denumirea proiectului

Iniţiator

Data
dezbaterii

Observaţii

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice

14 dep.,
adoptat de
Senat

19.05.2020

1 dep.,
adoptat de
Senat

18.05.2020

14 dep.,
adoptat de
Senat

19.05.2020

27 dep.,
adoptat de
Senat

19.05.2020

16 deputați
adoptat de
Senat

19.05.2020

VIII. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Nr.
crt.
1.

2.

Nr. iniţiativă
legislativă
PLx.219/2020

PLx.223/2020

3.

PLx.235/2020

4.

PLx.238/2020

5.

Plx.354/2018

Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(1) din
Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului
juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor
de cult
-raport comun cu comisia pentru drepturile omului
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind
retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10
din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea
evaziunii fiscale

Raport de
adoptare cu
amendamente
(173/R din
19.05.2020)
Raport de
adoptare cu
amendamente
(174/R din
19.05.2020)
Raport de
respingere
(175/R din
19.05.2020)
Raport de
respingere
(176/R din
19.05.2020)
Raport de
adoptare cu
amendamente
(177/R din
19.05.2020)
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6.

7.

8.

PLx.128/2020

PLx.200/2020

PLx.244/2019

Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea şi
completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de
procedură penală, precum şi pentru completarea Legii
nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii
publice
Cererea de reexaminare a Legii pentru completarea
articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea
pentru cauză de utilitate publică

1 senator,
adoptat de
Senat

19.05.2020

Raport de
respingere
(178/R din
19.05.2020)
Raport de
respingere
(179/R din
19.05.2020)
Raport
suplimentar
de respingere
a cererii de
reexaminare
(458/RS din
19.05.2020)

47 parlam.
adoptat de
Senat

19.05.2020

24 dep.,
adoptat de
Senat

19.05.2020

Data
dezbaterii

Observaţii

19.05.2020

Raport de
adoptare cu
amendamente
(180/R din
19.05.2020)

IX. Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională
Nr.
crt.

1.

Nr. iniţiativă
legislativă

Denumirea proiectului

Iniţiator

Plx.240/2020

Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.36/2020 pentru modificarea şi
completarea unor acte normative, precum şi pentru
adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă
instituite prin Decretul Preşedintelui României
nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României

Guvern,
adoptat de
Senat
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II. DIN ACTIVITATEA GRUPURILOR PARLAMENTARE
ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR
Grupul parlamentar al
Partidului Naţional Liberal
 Întrebări
Adresată domnului Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne
Precizări privind deschiderea sălilor de fitness
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă aveți în vedere deschiderea sălilor de Fitness, începând cu data de 1 iunie a.c.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Ion Ștefan, Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Precizări privind obiectivele de investiții finanțate la nivelul
județului Alba, în cadrul programului ANL
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care sunt obiectivele de investiții finanțate la nivelul județului Alba, în cadrul
programului ANL.
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Vasile - Florin Cățu, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind valoarea sumelor rambursărilor din TVA către firmele private
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, care este valoarea sumelor rambursărilor din TVA către firmele private, virată în acest
an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Cu stimă,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
Precizări privind termenul contractual pentru darea în folosință a celor trei stadioane
bucureștene necesare pentru Pregătirea Campionatului European de Fotbal
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, care este termenul contractual pentru darea în folosință a celor trei stadioane
bucureștene, reabilitate prin CNI, în vederea pregătirii Campionatului European de Fotbal?
Vă mulțumesc!
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
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Adresată domnului Vasile - Florin Cîțu, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind valoarea concediilor medicale plătite de la începutul anului în curs
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, care este valoarea concediilor medicale plătite de la începutul anului în curs,
comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
Cu stimă,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată: domnului Vasile - Florin Cîțu, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind numărul persoanelor fizice și juridice care au depus cereri
de suspendare a plății ratelor la bănci
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, numărul persoanelor fizice și juridice care au depus cereri de suspendare a plății
ratelor la bănci, urmare a instituirii stării de urgență.
Cu stimă,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Vasile - Florin Cîțu, ministrul Finanţelor Publice
Precizări privind numărul firmelor care au accesat finanțarea în cadrul Programului IMM Invest
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, numărul firmelor care au accesat finanțarea pusă la dispoziție în cadrul Programului
IMM Invest, de la data lansării acestuia și până în prezent.
Cu stimă,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Precizări privind punctul de vedere al ministerului cu privire la vaccinarea obligatorie
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi precizați, în scris, care este punctul de vedere al Ministerului Sănătății cu privire la proiectul legii
vacinării obligatorii, aflat în prezent în dezbaterea Parlamentului.
Vă mulțumesc!
Cu aleasă considerație,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată: domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Precizări privind testele efectuate pentru depistarea COVID și centrele de diagnosticare existente
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi precizați, în scris, numărul de teste efectuate pentru depistarea COVID, raportat la 100.000 de locuitori,
precum și numărul de teste efectuat pentru fiecare județ în parte, conform procedurii stabilite de către INSP. De asemenea, vă
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rog să-mi comunicați numărul de centre de diagnosticare existent la începutul crizei sanitare, precum și numărul acestora
existente în prezent.
Vă mulțumesc!
Cu aleasă considerație,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Motivele legale referitoare la refuzul Romsilva de a tranfera către UAT Șugag
drumul de la barajul Oașa la Luncile Prigoanei, în vederea reabilitării
Stimate domnule ministru,
Vă rog să-mi comunicați, în scris, care sunt motivele legale pentru care Romsilva refuză să transfere către UAT Șugag,
județul Alba, drumul de la barajul Oașa la Luncile Prigoanei, în vederea reabilitării. De mai bine de trei ani se fac demersuri în
acest sens, existând și cadrul legal, însă, cu toate acestea, Consiliul de Administrație al Romsilva refuză, în mod sistematic,
acest lucru.
Cu stimă,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată: domnului Marian Ionuț Stroe, ministrul Tineretului şi Sportului
Precizări cu privire la practicarea tenisului de câmp, pe perioada stării de alertă
Stimate domnule ministru,
Vă rog să îmi comunicați, în scris, dacă pe perioada stării de alertă este permisă practicarea tenisului de câmp.
Cu stimă,
Deputat
Florin Claudiu Roman
***
Adresată domului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Modul de aplicare și sancționare a nerespectării pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității
Stimate domnule ministru,
În prezent lucrez la o inițiativă legislativă care urmărește să îmbunătățească modalitatea de executare a muncii
neremunerate în folosul comunității, întrucât aplicabilitatea legislației actuale în domeniu este una limitată.
Sancțiunea prestării unei activități neremunerate în folosul comunității se poate aplica în caz de comitere a unei
contravenții sau a unei infracțiuni prevăzute de Codul Penal sau de alte legi speciale. Pedepsele au un dublu scop, atât
educativ, cât și punitiv, iar executarea propriu-zisă a acestora este imperativă și necesară pentru o reabilitare completă în
societate a contravenientului ori a infractorului în urma săvârșirii unei fapte prevăzute de legea penală sau de cea
contravențională. În același timp, prin activitatea prestată pentru instituțiile publice ori alte asociații sau fundații, societatea
beneficiază de o serie de servicii care asigură bunul mers al lucrurilor și confortul celorlalți cetățeni.
Cu toate acestea, este regretabil faptul că în prezent există numeroase persoane care nu execută pedeapsa muncii
neremunerate în folosul comunității, cu toate că și-au dat consimțământul în acest sens. Prin această pedeapsă, i se oferă
contravenientului sau infractorului posibilitatea de a despăgubi societatea pentru fapta săvârșită, de a-și corecta
comportamentul anti-social și totodată, rămâne util comunității sale. Totuși, prin neexecutare, este clar faptul că acea persoană
nu regretă sincer fapta și rămâne nepedepsită, precum și că există o carență instituțională majoră dacă nu se verifică eficient
punerea în executare a pedepsei stabilite de instanță.
Expertiza instituției dumneavoastră este extrem de utilă pentru a constata neregulile de sancționare a
contravenienților/infractorilor de rea-credință care nu prestează activitatea neremunerată la care au fost obligați, precum și
pentru a împiedica eventualele astfel de încălcări pe viitor.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări:
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 Care sunt sancțiunile în cazul în care primarul nu execută obligaţia prevăzută de art. 20 alin.(3) din Ordonanța
nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale
de a asigura evidența sancţiunilor aplicate contravenienților şi a executării sancţiunilor?
 Ce se întâmplă în cazul în care primarul nu sesizează instanța, potrivit art. 21 alin.(1) din Ordonanța nr.55/2002
privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, în caz de
neprezentare a contravenientului de rea-credință la primărie pentru luarea în evidență şi executarea sancţiunii ori în caz de
sustragere de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau de neîndeplinire a îndatoririlor ce îi revin la locul de
muncă?
 Care sunt sancțiunile aplicate contravenientului de rea-credință care nu s-a prezentat la primărie pentru executarea
sancțiunii?
 Câte persoane au prestat muncă neremunerată în folosul comunității, în anul 2019-2020?
 Câte persoane nu s-au prezentat la primărie pentru executarea sancțiunii, s-au sustras de la executarea sancţiunii
după începerea activităţii sau nu și-au îndeplinit îndatoririle care le revin la locul de muncă, în anul 2019-2020? Ce s-a
întâmplat cu aceste persoane? Le-au fost aplicate alte sancțiuni? Dacă da, ce fel de sancțiuni?
 Cine pune în executare pedeapsa, cine controlează și supraveghează prestarea activității neremunerate de către
infractor sau contravenient?
 În caz de aplicare a sancțiunii de către procurorul care dispune renunțarea la urmărirea penală, cine se ocupă de
controlul și supravegherea executării pedepsei?
 Ce alte măsuri considerați că trebuie luate pentru a asigura executarea corespunzătoare a pedepsei de prestare a unei
activități neremunerate în folosul comunității de către toate persoanele față de care a fost dispusă această pedeapsă?
Vă mulțumesc și apreciez orice alte informații considerate relevante în acest sens.
Solicit răspuns în scris, pentru fiecare punct în parte, în termenul prevăzut de lege.
Cu deosebit respect,
Deputat
Matei-Adrian Dobrovie
***
Adresată domnului Cătălin Marian Predoiu, ministrul Justiției
Modul de aplicare și sancționare a nerespectării pedepsei muncii neremunerate în folosul comunității
Stimate domnule ministru,
În prezent lucrez la o inițiativă legislativă care urmărește să îmbunătățească modalitatea de executare a muncii
neremunerate în folosul comunității, întrucât aplicabilitatea legislației actuale în domeniu este una limitată.
Sancțiunea prestării unei activități neremunerate în folosul comunității se poate aplica în caz de comitere a unei
contravenții sau a unei infracțiuni prevăzute de Codul Penal sau de alte legi speciale. Pedepsele au un dublu scop, atât
educativ, cât și punitiv, iar executarea propriu-zisă a acestora este imperativă și necesară pentru o reabilitare completă în
societate a contravenientului ori a infractorului în urma săvârșirii unei fapte prevăzute de legea penală sau de cea
contravențională. În același timp, prin activitatea prestată pentru instituțiile publice ori alte asociații sau fundații, societatea
beneficiază de o serie de servicii care asigură bunul mers al lucrurilor și confortul celorlalți cetățeni.
Cu toate acestea, este regretabil faptul că în prezent există numeroase persoane care nu execută pedeapsa muncii
neremunerate în folosul comunității, cu toate că și-au dat consimțământul în acest sens. Prin această pedeapsă, i se oferă
contravenientului sau infractorului posibilitatea de a despăgubi societatea pentru fapta săvârșită, de a-și corecta
comportamentul anti-social și totodată, rămâne util comunității sale. Totuși, prin neexecutare, este clar faptul că acea persoană
nu regretă sincer fapta și rămâne nepedepsită, precum și că există o carență instituțională majoră dacă nu se verifică eficient
punerea în executare a pedepsei stabilite de instanță.
Expertiza instituției dumneavoastră este extrem de utilă pentru a constata neregulile de sancționare a
contravenienților/infractorilor de rea-credință care nu prestează activitatea neremunerată la care au fost obligați, precum și
pentru a împiedica eventualele astfel de încălcări pe viitor.
Având în vedere cele mai sus menționate, vă rog respectuos să răspundeți la următoarele întrebări:
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 Care sunt sancțiunile în cazul în care primarul nu execută obligaţia prevăzută de art. 20 alin.(3) din Ordonanța
nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale
de a asigura evidența sancţiunilor aplicate contravenienților şi a executării sancţiunilor?
 Ce se întâmplă în cazul în care primarul nu sesizează instanța, potrivit art. 21 alin.(1) din Ordonanța nr.55/2002
privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, în caz de
neprezentare a contravenientului de rea-credință la primărie pentru luarea în evidență şi executarea sancţiunii ori în caz de
sustragere de la executarea sancţiunii după începerea activităţii sau de neîndeplinire a îndatoririlor ce îi revin la locul de
muncă?
 Care sunt sancțiunile aplicate contravenientului de rea-credință care nu s-a prezentat la primărie pentru executarea
sancțiunii?
 Câte persoane au prestat muncă neremunerată în folosul comunității, în anul 2019-2020?
 Câte persoane nu s-au prezentat la primărie pentru executarea sancțiunii, s-au sustras de la executarea sancţiunii
după începerea activităţii sau nu și-au îndeplinit îndatoririle care le revin la locul de muncă, în anul 2019-2020? Ce s-a
întâmplat cu aceste persoane? Le-au fost aplicate alte sancțiuni? Dacă da, ce fel de sancțiuni?
 Cine pune în executare pedeapsa, cine controlează și supraveghează prestarea activității neremunerate de către
infractor sau contravenient?
 În caz de aplicare a sancțiunii de către procurorul care dispune renunțarea la urmărirea penală, cine se ocupă de
controlul și supravegherea executării pedepsei?
 Ce alte măsuri considerați că trebuie luate pentru a asigura executarea corespunzătoare a pedepsei de prestare a unei
activități neremunerate în folosul comunității de către toate persoanele față de care a fost dispusă această pedeapsă?
Vă mulțumesc și apreciez orice alte informații considerate relevante în acest sens. Solicit răspuns în scris, pentru fiecare
punct în parte, în termenul prevăzut de lege.
Cu deosebit respect,
Deputat
Matei-Adrian Dobrovie
***
Adresată domnului Ludovic Orban, prim-ministru al României
Deblocarea sitației în care se află navigatorii români
Stimate domnule prim-ministru,
Pandemia generată de virusul SARS-CoV-2 a creat un dezechilibru în toate domeniile de activitate, fiind resimțită în
toate statele lumii și generând efecte, dintre care unele permanente. Deși toate măsurile luate de către autoritățile române sunt
pentru a ține sub control îmbolnăvirile cu Covid-19, acestea generează efecte negative inevitabile asupra unor segmente vitale
din domeniul transporturilor, inclusiv asupra activității navigatorii români.
În prezent, schimburile de echipaj sunt blocate din lipsa zborurilor către și dinspre statele europene, unde se regăsesc
principalele noduri aeriene, și, în acest context, aproximativ 10.000 de navigatori români și lucrători în domeniul off-shore
sunt în situația de a nu putea fi repatriați sau care trebuie să plece pentru a se putea ambarca la bordul navelor.
Însă, recomandările IMO și ale CE încurajează permiterea și facilitarea schimburilor de echipaj prin intermediul
companiilor aeriene care operează sub jurisdicția lor sau a altor companii aeriene interesate.
În plus, dacă privim cu atenție către Bulgaria, aceasta nu a implementat măsuri atât de restrictive precum România, fiind
permise zborurile comerciale internaționale. Analizând hotărârea actuală a autoeităților române, prin care se prelungește
măsura care suspendă în continuare zborurile către și dinspre majoritatea statelor europene, navigatorii români vă propun să
luați în considerare o nouă analiză pentru a putea permite zboruri către unele noduri aeriene, cum ar fi Amsterdam, Paris,
Londra, Munchen/Frankfurt. Propunerea se referă la faptul că aceste zboruri să fie destinate în principal personalului navigant
și din domeniul off-shore, cu respectarea condițiilor impuse de către companiile aeriene.
Ținând cont de faptul că județul Constanța este strâns legat de activitatea navigatorilor, vă rog, domnule Prim-ministru,
să luați în considerare revenirea cât mai rapidă la normalitate a schimburilor de echipaj, oferind, astfel, și o oportunitate
personalului navigant român de a ajunge la bordul navelor în situația în care alte state au încă restricții de zbor.
Atât eu, în calitate de parlamentar de Constanța, cât și navigatorii români, considerăm că repatrierea în siguranță a
membrilor de echipaj necesită un efort comun din partea autorităților române, a agențiilor de crewing și a armatorilor și, în
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acest sens, trebuie găsită o soluție cât mai eficientă și rapidă pentru rezolvarea punctuală a acestei situații. Menționez că doresc
răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Ion Ștefan, ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației
Programul pilot de extindere a rețelelor de gaze naturale din România
cu finanțare din fonduri europene nerambursabile
Stimate domnule ministru,
Unul dintre cele mai așteptate proiecte de investiții din România, promovat intens de parlamentarii PNL și inclus între
obiectivele Programului de guvernare al Cabinetului condus de Ludovic Orban, se referă la extinderea rețelelor de gaze
naturale pentru racordarea gospodăriilor.
Programul are o însemnătate deosebită pentru populație, în contextul în care în țara noastră două treimi dintre locuințe,
în special în mediul rural, se încălzesc cu ajutorul lemnelor de foc, iar achiziționarea acestora a devenit tot mai anevoioasă, ca
urmare a creșterii excesive a prețurilor.
La începutul acestui an, ați anunțat că se află deja în stadiul de elaborare un program pilot finanțat din fonduri europene
nerambursabile pentru extinderea rețelelor de gaze din România, care urma să fie pus în practică în cel mai scurt timp, după ce
vor fi stabilite ultimele detalii.
Cunoscând faptul că acest program reprezintă un obiectiv important al mandatului dumneavoastră de ministru și sperând
că implementarea sa va începe cât mai curând, astfel încât să poată fi utilizate cu maximă eficientă fondurile europene
nerambursabile aferente cadrului financiar multianual 2014-2020, vă rog să răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este data la care anticipați că va demara programul pilot privind extinderea rețelelor de gaze naturale din
România cu finanțare din fonduri europene nerambursabile?
2. Care este valoarea totală a sumelor ce vor putea fi utilizate în prima etapă a acestui program național prin accesarea
fondurilor europene nerambursabile?
3. Ce localități din județul Argeș vor fi cuprinse în prima etapă a programului pilot de extindere a rețelelor de gaze
naturale, începând cu acest an?
4. Vor fi acoperite prin acest program și cheltuielile aferente racordării locuințelor la sistemele de distribuție a gazelor
naturale, în condițiile în care costul branșamentelor s-a majorat de peste 3 ori în ultimii ani?
Solicit răspuns în scris.
Vă mulțumesc!
Cu deosebită considerație,
Deputat
Dănuț Bica
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Programele Rabla și Rabla Plus
Stimate domnule ministru,
Ca urmare a stării de urgență decretată la nivel național, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația
Fondului pentru Mediu (AFM), a aplicat măsuri speciale în ceea ce privește derularea programelor pe care le finanțează,
depunerea dosarelor în cadrul Programelor Rabla și Rabla Plus fiind realizată integral online.
Anul acesta, programele AFM au beneficiat de unul dintre cele mai mari bugete, care ar trebui utilizate în linii de
finanțare care să sprijine populația și economia țării, așa cum ați declarat și dumneavoastră în intervențiile publice.
În contextul adoptării acestor măsuri, care au rolul de a ușura obținerea și acordarea finanțării prin debirocratizarea
proceselor specifice, în sensul acceptării documentelor emise în format electronic și transmiterii acestora prin mediul online,
vă rog să îmi comunicați, domnule ministru, câte solicitări au fost depuse până în acest moment în cadrul celor două programe.
Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătăţii
Accesul în spitale a pacienților diagnosticați cu afecțiuni cronice
pentru diferite investigații medicale
Stimate domnule ministru,
În ultimele luni, pacienților diagnosticați cu afecțiuni cronice nu li s-a mai permis accesul în spitale pentru diferite
investigații medicale.
Alianța Pacienților Cronici din România (APCR) atrage însă atenția că bolnavii cronici au nevoie de continuarea
terapiilor și de monitorizare permanentă conform cu recomandările din protocoalele terapeutice.
În acest context, mă adresez dumneavoastră, domnule ministru și vă rog să îmi comunicați ce măsuri aveți în vedere, pe
termen scurt, pentru ca bolnavii cu afecțiuni cronice oncologice și hematologice, afecțiuni reumatice, boli inflamatorii și
autoimune sistemice, să aibă acces la investigațiile medicale necesare continuării terapiilor, iar pe termen mediu și lung, ce
măsuri veți adopta pentru ca astfel de blocaje să nu mai aibă loc. Menționez că doresc răspuns scris.
Cu stimă,
Deputat
Bogdan-Iulian Huțucă
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Cum ne arătăm recunoștința față de asistenții medicali?
Stimate domnule ministru,
Din 1974, pe 12 mai, este sărbătorită Ziua Internațională a Asistenților Medicali. De asemenea, anul 2020 marchează și
Anul Internațional al Asistentei și Moașei. Conform Eurostat, în 2019, în Uniunea Europeană figurau 4,45 milioane de
asistenți și moașe, ponderea lor fiind de 2,2% din totalul forței de muncă. Procentele cele mai ridicate sunt înregistrate în
Germania (3,4%,), Finlanda (3,0%) și Belgia (2,9%). Pe de altă parte, 11 din 27 de state membre au doar 1,5% sau mai puțin,
în această categorie fiind plasată România.
În contextul în care anul 2020 a fost profund marcat de pandemia de coronavirus, iar această categorie de personal
medical a fost greu încercat, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
 Care este evoluția numărului de asistenți medicali din România din ultimii 4 ani?
 Câți asistenți medicali au părăsit sistemul medical din România, pentru un job mai bine plătit în alte țări?
 Care ar fi numărul minim necesar de asistenți medicali pentru funcționarea optimă a serviciilor medicale?
 Ce măsuri aveți în vedere pentru a forma un număr suficient de asistenți medicali, dar și pentru a încuraja integrarea
acestora în sistemul național de sănătate, inclusiv prin oferirea de condiții cât mai bune de lucru?
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Stadiul lucrărilor pentru închiderea depozitelor neconforme de deșeuri
Stimate domnule ministru,
Recent, Comisia Europeană a cerut țării noastre, pe lângă unele măsuri privind poluarea aerului, și închiderea, etanșarea
și restaurarea, din punct de vedere ecologic, a 48 de depozite neconforme de deșeuri. Se urmărește astfel respectarea hotărârii
Curții de Justiție a UE, din 18 octombrie 2018, cu privire la 68 de depozite. Până acum doar 20 au fost închise definitiv, motiv
pentru care CE a adresat o scrisoare de punere în întârziere, România având la dispoziție doar patru luni pentru remedierea
acestei situații. Altfel, riscă plata unor amenzi consistente.
În acest context, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări:
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 Ce măsuri au fost luate pentru închiderea acestor depozite din momentul în care a fost dată hotărârea Curții de
Justiție, 18 octombrie 2018?
 În ce stadiu se află lucrările pentru închiderea celor 48 de depozite neconforme de deșeuri și ce măsuri veți lua
pentru încadrarea în termenul prevăzut de scrisoarea CE?
Solicit răspuns scris.
Vă mulțumesc!
Deputat
Prof. univ. dr. Dr. h.c. Dumitru Oprea
***
Adresată domnului Nechita-Adrian Oros, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Produsele tradiționale românești înregistrate pe scheme de calitate la nivel european
Stimate domnule ministru,
Produsele tradiționale înregistrate le garantează nu doar consumatorilor o calitate deosebită și un gust autentic, ci le
garantează și producătorilor un venit suplimentar. În plus, aceste produse sunt importante pentru cultura locală, asigurând
transmiterea unor cunoștințe și procedee de fabricare tradiționale și devenind, în multe cazuri, adevărate atracții turistice.
Vă rog să-mi comunicați câte produse tradiționale românești sunt înregistrate pe scheme de calitate la nivel european, în
acest moment, câte se află în proces de evaluare, precum și care sunt obiectivele de viitor ale Ministerului Agriculturii în acest
domeniu. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
Înrolarea instituțiilor publice în Sistemul Național de Plată Online
Stimate domnule ministru,
În anul 2010 era emisă Hotărârea Guvernului nr. 1235, care instituia obligativitatea tuturor instituțiilor publice care
desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor de a se înregistra în Sistemul Național Electronic de plată online a
taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar. Totodată, era instituită în sarcina Ministerului Comunicațiilor și Societății
Informaționale, de la acea dată, ale cărui atribuții se regăsesc în cadrul Ministerului pe care îl conduceți acum, atribuția de
monitorizare a respectării calendarului de înscriere în acest sistem național a instituțiilor menționate mai sus. Cu toate acestea,
la aproape 10 ani de la acest moment, numărul administrațiilor locale înscrise în acest sistem este încă foarte mic, iar cel al
primăriilor de comune, din mediul rural, este extrem de mic.
Având în vedere elementele de mai sus, vă rog să-mi comunicați care sunt cauzele pentru care administrațiile publice nu
s-au înregistrat în acest sistem electronic național de plată cu cardul și ce măsuri aveți în vedere pentru remedierea acestei
situații. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Deputat
Cu aleasă considerație,
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii
Utilizarea metodelor moderne de plată pentru accesul în muzee
Stimate domnule ministru,
Muzeele sunt unele dintre primele instituții care își reiau activitatea cu publicul în urma încetării stării de urgență de pe
teritoriul României. Având în vedere că pericolul infectării încă nu a trecut, iar una dintre recomandările specialiștilor din
domeniul sănătății este limitarea utilizării banilor în format fizic, vă rog să-mi comunicați câte dintre muzeele din România
acceptă plata cu cardul a biletelor de vizitare, câte folosesc sisteme de rezervare și plată on-line a biletelor de vizitare, prin
intermediul site-urilor proprii sau a unor platforme specializate, precum și care sunt cauzele pentru care nu se acceptă plata cu
cardul la toate muzeele din țară? De asemenea, vă rog să-mi comunicați ce măsuri se au în vedere pentru viitor, astfel încât să

17

CAMERA DEPUTAŢILOR
DIRECŢIA COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Newsletter nr. 6 - 2020
Săptămâna 18 - 22 mai 2020
crească utilizarea metodelor de plată moderne, mai ales că acestea sunt foarte utile pentru turiștii străini, care își pot astfel
achita biletele în moneda proprie, nemaifiind nevoiți să dispună de lei românești pentru a putea vizita muzeele. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Ioan-Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României
Pachetul minim de proceduri și dotări pentru digitalizarea activității administrației locale
Stimate domnule președinte,
E-guvernarea rămâne încă un sector în care România mai are mult de lucru, deși utilitatea acestor servicii a fost pe
deplin dovedită de experiențelor altor state, dar și de situația recentă, creată de pandemia generată de noul Coronavirus. În
acest context, administrațiile publice locale se află în prim-planul relației cu cetățeanul.
Având în vedere necesitatea implementării unui sistem modern de lucru în administrația locală, care să faciliteze
contactul cu cetățenii și celelalte instituții ale statului, dar și realitatea actuală, în care toate e-mailurile sosite pe adresa unei
primării devin hârtii ce ajung la semnat în mapa de corespondență a primarului, vă rog să-mi comunicați dacă există un set de
recomandări sau pachet minim de proceduri și echipamente pentru administrațiile locale, în funcție de rangul lor, pe care
acestea să le poată implementa pentru digitalizarea activității lor. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Ioan-Sabin Sărmaș, președintele Autorității pentru Digitalizarea României
Securizarea site-urilor de internet ale instituțiilor publice
Stimate domnule președinte,
Plata cu cardul, pe internet, a devenit un gest reflex pentru numeroși români. Cu toate acestea, plata on-line a taxelor și
impozitelor locale este încă nefuncțională pentru foarte multe din administrațiile locale, deși cadrul legal a fost adoptat încă din
anul 2010.
Vă rog să-mi comunicați care este numărul exact, pe fiecare județ în parte, la momentul actual, al municipiilor, orașelor
și comunelor care sunt înregistrate în Sistemul Național Electronic de plată cu cardul și care permit plata on-line, cu cardul, a
impozitelor și taxelor. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Plata impozitelor și taxelor locale
Stimate domnule ministru,
La 9 ani de la inaugurarea Sistemului Național Electronic de Plată on-line a taxelor și impozitelor locale, cele mai multe
administrații locale nu sunt încă înregistrate în acest sistem, iar ponderea celor din mediul rural care s-au înregistrat în sistem
este nesemnificativă, raportată la numărul total de comune din România. Acest fapt creează importante impedimente atât
cetățenilor, cât și administrațiilor locale, iar în actualul context, marcat de măsuri de restrângere a mobilității la nivel european,
devine și mai importantă funcționarea acestui sistem. Dacă luăm în calcul doar cazurile cetățenilor care au proprietăți în alte
județe decât cel de domiciliu, sau al celor care lucrează în străinătate, dar au încă proprietăți în România, sunt evidente
avantajele bunei funcționări a sistemului de plată on-line.
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Având în vedere aceste aspecte, dar și faptul că există un act normativ, emis în anul 2010, care prevede obligativitatea
tuturor instituțiilor publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor de a se înregistra în acest sistem,
precum și rezultatele slabe din ultimii 9 ani, în implementarea acestui sistem de plată electronică, vă rog să-mi comunicați dacă
aveți în vedere o eventuală externalizare a acestui tip de servicii către terți din zona privată, care să le presteze în favoarea
Statului. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice
Procedura aplicabilă instituțiilor și autorităților publice pentru plata costurile
generate de utilizarea aplicațiilor informatice care solicită subscripție on-line
Stimate domnule ministru,
Pandemia generată de infecția cu noul Coronavirus a obligat instituțiile și autoritățile publice să adopte o serie de soluții
de telemuncă sau de contact la distanță, prin intermediul internetului, prin care să poată comunica cu angajații și cetățenii.
Unele dintre aplicațiile informatice folosite necesită plata unui abonament, iar cele mai multe dintre ele solicită plata acestui
abonament on-line, prin utilizarea unui card bancar, plata însemnând și acceptarea automată a unui contract standard de
utilizare, emis de entitatea care pune la dispoziție respectiva aplicație informatică.
Desigur, există și alternativa angajării unui agent economic terț, care să acționeze ca un intermediar subcontractor și să
factureze aceste servicii către autoritatea sau instituția publică, dar această variantă presupune creșterea costurilor, prin plata
adaosului comercial pe care acest terț îl va practica. Deși, birocratic, procedura aceasta poate fi optimă, ea nu se susține sub
aspectul economicității, deoarece nu permite obținerea unui maxim de calitate cu un minim de costuri, tocmai din cauza
adaosului comercial practicat de intermediar.
Având în vedere cele de mai sus, vă rog să-mi comunicați dacă instituțiile și autoritățile publice pot plăti on-line, prin
utilizarea unui card bancar, pentru folosirea unor aplicații informatice de care au nevoie în activitatea lor și care este procedura
completă pe care trebuie să o aplice pentru a face acest lucru. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului prof. univ. dr. Pavel Năstase, președintele Institutului Național de Administrație
Pregătirea personalului din administrație pentru telemuncă și e-guvernare
Stimate domnule președinte,
Dezvoltarea serviciilor de e-guvernare, prin folosirea internetului și a tehnologiilor moderne de comunicație și de
procesare a informațiilor, este unul dintre domeniile în care România încearcă să facă pași înainte. Recenta situație, apărută ca
urmare a restricțiilor impuse de pandemia mondială COVID19, a pus brusc instituțiile publice din România în fața unei noi
realități, în care interacțiunea directă cu cetățenii a fost limitată sau chiar oprită, iar funcționarii au fost nevoiți să-și desfășoare
activitatea în regim de telemuncă. Au apărut astfel și o serie de probleme, cauzate de lipsa cunoștințelor de utilizare a noilor
tehnologii.
Având în vedere acestea aspecte, vă rog să-mi comunicați ce fel de cursuri de pregătire și/sau perfecționare în domeniul
e-guvernării și telemuncii a organizat instituția dumneavoastră în ultimii 5 ani, câți participanți au urmat aceste cursuri și câți
dintre ei provin din administrația locală. Totodată, având în vedere și activitățile de cercetare-dezvoltare de la nivelul instituției
dumneavoastră, precum și necesitatea unei abordări profesioniste și unitare la nivel național, vă rog să-mi comunicați dacă
există o strategie de acțiune pentru perioada viitoare, în domeniul e-guvernării și telemuncii. De asemenea, vă rog să precizați
ce programe de formare și/sau perfecționare aveți în vedere pentru următorii 2 ani, destinate pregătirii personalului din
administrația centrală și locală, în domeniul e-guvernării și telemuncii. Menționez că doresc răspuns scris.
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Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,

Deputat
Sorin Ioan Bumb
***

Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Investițiile realizate de Hidroelectrica
Stimate domnule ministru,
Potrivit unor informații apărute în mass-media, în perioada 2013-2019, Ministerul Energiei a finalizat doar 2 investiții
din cele 29 prevăzute în Planul Național de Investiții, 2 alte investiții se află încă în derulare iar 25 de investiții au fost anulate.
În același timp, din cauza capacității scăzute de stocare, România – singurul producător de gaze naturale din regiune – a ajuns
să importe gaze de la toți vecinii săi, în funcție de disponibilitățile de pe piață.
Vă rog să-mi comunicați care sunt investițiile din Planul Național pe care Ministerul Energiei le-a anulat și care sunt
cauzele acestei decizii, pentru fiecare investiție în parte. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Centralele în cogenerare care utilizează tocătură de lemn
Stimate domnule ministru,
Producerea de energie verde din surse regenerabile este o preocupare tot mai importantă atât în România, cât și la nivel
mondial.
Vă rog să-mi comunicați câte centrale de cogenerare care folosesc tocătura de lemn funcționează în România, care este
cantitatea anuală de tocătură de lemn pe care fiecare dintre aceste centrale o folosește anual și care este proveniența acestui
combustibil: import sau piață internă.Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Costel Alexe, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor
Cantitatea de tocătură de lemn comercializată în România
Stimate domnule ministru,
Tocătura de lemn nu reprezintă material lemnos, conform actualei definiții din legislația românească. Cu toate acestea,
atât în România, cât și în alte state, există o practică extinsă prin care bușteni de calitate înaltă sunt tocați și comercializați sub
formă de tocătură de lemn, tocmai pentru a scăpa din sistemele de trasabilitate, una dintre industriile care folosesc intensiv
această materie primă fiind industria energetică, în speță centralele în cogenerare.
Vă rog să-mi comunicați care este cantitatea de tocătură de lemn comercializată în anul 2019 pe piața din România, cât
din această cantitate provine din import, precum și care este cantitatea de tocătură de lemn exportată de România în anul 2019.
Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Proveniența materialele și echipamentelor de protecție și dezinfecție
pentru lupta împotriva COVID
Stimate domnule ministru,
România a făcut eforturi considerabile pentru a deschide pe teritoriul național capacități de producție a materialelor de
protecție și a subțiatelor dezinfectante utilizate în lupta împotriva COVID, numeroase instituții ale statului fiind angrenate în
acest proces. Acest lucru permite o verificare mai bună a calității materialelor și substanțelor utilizate, reducerea dependenței
de piețele externe și importante economii financiare.
Vă rog să-mi comunicați dacă achizițiile, de la nivel central și local, pentru materiale și substanțe destinate luptei
împotriva COVID sunt realizate din producția internă sau se bazează în continuare pe importul acestor produse. Menționez că
doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Pregătirea pentru valul 2 al pandemiei de COVID19
Stimate domnule ministru,
Tot mai multe voci autorizate de la nivel internațional avertizează despre creșterea semnificativă a infecțiilor cu COVID
19 odată cu venirea sezonului rece, discutându-se despre un val 2 și chiar despre un posibil val 3 al îmbolnăvirilor cauzate de
noul coronavirus.
Vă rog să-mi comunicați dacă la nivelul României au fost emise directive sau recomandări pentru spitalele din teritoriu
și pentru autoritățile locale, vizând pregătirea pentru un val 2 al pandemiei și în ce constau aceste măsuri. Menționez că doresc
răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Funcționarea rețetei electronice fără format de hârtie
Stimate domnule ministru,
La jumătatea anului 2012 apărea în România rețeta electronică, urmând ca de la începutul anului 2013 toate rețetele pe
hârtie să dispară complet. După 8 ani însă, rețeta electronică este încă... pe hârtie! În România, rețeta electronică înseamnă încă
o pagină A4, pe care se tipărește un formular emis în format electronic și pe care se aplică semnături de mână și ștampile.
Dincolo de aspectele logistice, această modalitate de eliberare a medicamentelor are principalul impediment că nu permite
eliberarea fracționată, care ar fi însă posibilă în cazul unei rețete electronice veritabile.
Vă rog să-mi comunicați care sunt motivele pentru care, la 8 ani după implementare, rețeta electronică încă nu
funcționează în România și care este data de la care pacienții vor putea beneficia de medicamente fără a mai trebui să obțină o
bucată de hârtie de la medic, pe care să o depună apoi în farmacie. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Adresată domnului Nelu Tătaru, ministrul Sănătății
Proveniența materialele și echipamentelor de protecție și dezinfecție pentru lupta împotriva COVID
Stimate domnule ministru,
În ultima perioadă au apărut numeroase informații în presă despre achiziția și utilizarea în spitalele din România a unor
lămpi emițătoare de radiație în spectrul UV-C, utilizate pentru dezinfecție. Totodată, au apărut și o serie de opinii ale unor
experți, care contestă eficiența acestor echipamente, atrăgând atenția asupra efectelor nocive pe care acestea le au pentru
sănătatea pacienților.
Având în vedere aceste aspecte, vă rog să-mi comunicați dacă lămpile sau echipamentele care emit radiație în spectrul
UV-C sunt cuprinse în procedurile de dezinfecție aprobate de Ministerul Sănătății, care sunt caracteristicile minimale pe care
aceste echipamente trebuie să le aibă pentru a fi folosite în scopul dezinfecției în spitale și care sunt procedurile de utilizare a
acestor echipamente. Totodată, vă rog să-mi comunicați dacă aceste echipamente pot fi utilizate în contact direct cu personalul
medical și pacienții – de exemplu, prin amplasarea lor în saloane, săli de operații aflate în utilizare sau holuri ale spitalelor –
sau este necesară purtarea obligatorie a echipamentelor de protecție individuală pe durata folosirii acestor echipamente
emițătoare de radiație UV-C. Menționez că doresc răspuns scris.
Vă mulțumesc.
Cu aleasă considerație,
Deputat
Sorin Ioan Bumb
***
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Grupul parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România

 Întrebare
Adresată domnului Virgil-Daniel Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
Restaurantele, barurile și cafenelele vor rămâne închise după data de 15 mai
Domnule ministru,
De când a izbucnit epidemia COVID-19, guvernul a închis toate barurile, restaurantele și cafenelele din țară, s-a
suspendat activitatea de servire și consum a produselor alimentare și a produselor alcoolice și nealcoolice, derulată de
restaurante, cafenele și alte localuri, în spațiile din interior sau exterior. Este permisă numai organizarea de activități de
comercializare a alimentelor și băuturilor care nu presupun rămânerea clienților în aceste localuri.
Premierul Ludovic Orban anunță că în data de 15 mai se vor redeschide hotelurile, dar în privința restaurantelor
autoritățile fac încă analize pentru a stabili dacă acestea își vor putea relua activitatea.
Propunerea inițială pentru deschiderea teraselor odată cu ridicarea stării de urgență, adică după data de 15 mai, a fost
respinsă de premier.
Președintele Asociației Unităţilor de Alimentaţie Publică Sfântu Gheorghe, István Kovács, care are în administrare atât
hoteluri cât și restaurante, a declarat că localurilor ar trebui să li se permită să primească oaspeți pe terasele și/sau în grădinile
lor, în condiții stricte de securitate, așa cum se întâmplă deja în multe țări. A atras atenția și asupra faptului că deschiderea
serviciilor de cazare nu este oportună fără posibilitatea servirii mesei, astfel încât măsura guvernului de relaxare a restricțiilor,
potrivit căreia hotelurile și pensiunile pot fi deschise după data de 15 mai, dar restaurantele, barurile și cafenelele vor rămâne
închise, este o absurditate.
În toată această perioadă în care restaurantele au făcut livrări, nu s-a înregistrat niciun caz de infectare, nici al angajaților
și nici al clienților.
Soluția, ca măsură suplimentară de securitate, ar putea fi ca alimentele să fie servite în caserole de unică folosință cu
tacâmuri de unică folosință, așa cum se procedează în prezent în cazul alimentelor livrate acasă. Totodată, așezarea meselor la
o distanță mai mare una de cealaltă pe terase și în grădini, condițiile de igienă suplimentară impuse chelnerilor și ospătarilor
prin purtarea mănușilor și măștilor de protecție nu ar reprezenta un pericol mai mare ca deplasarea pentru aprovizionare din
piețe sau magazine. Mai mult, patronii de localuri și-ar asuma și testarea în mod regulat a angajaților pentru coronavirus.
Menținerea restaurantelor închise fără niciun argument logic, dar permiterea deschiderii saloanelor de cosmetică și
frizeriilor reprezintă o măsură total discriminatorie. Nu înțeleg care este fundamentul deciziei Guvernului în ceea ce privește
localurile, în condițiile asigurării păstrării distanței fizice între clienți, verificării regulate a stării de sănătate a personalului și
sporirii condițiilor de igienă.
Având în vedere această situație aș dori să-mi răspundeți la următoarele întrebări la care proprietarii de restaurante nu au
primit un răspuns clar de la guvernanți:
1. Ce măsuri veți lua la nivelul Ministerului condus de Dv. pentru rezolvarea măsurilor
discriminatorii? Explicați care este motivul deciziei Guvernului și de ce pericolul în restaurante, baruri, cafenele este mai mare,
dacă se păstrează distanța fizică între clienți, starea de sănătate a personalului este verificată regulat, iar condițiile de igienă
sunt sporite?
2. Care este motivul pentru care localurile rămân închise, dar saloanele de înfrumusețare și clinicile
stomatologice se redeschid începând cu data de 15 mai?
Solicit răspuns în scris.
Deputat
Benkő Erika
***
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